
„Dzień Dziecka”– propozycje zadań dydaktycznych (01.06-05.06.2020) 

 

1. „Jakie są moje prawa i obowiązki?” – rozmowa rodzica/opiekuna z dzieckiem na 

temat praw i obowiązków na podstawie jego doświadczeń oraz wiersza Janusza 

Korczaka Prawa dziecka.  

Prawa dziecka  

(Janusz Korczak)  

 

Niech się wreszcie każdy dowie 

 i rozpowie w świecie całym,  

że dziecko to także człowiek,  

tyle że jeszcze mały.  

Dlatego ludzie uczeni,  

którym za to należą się brawa,  

chcąc wielu dzieci los odmienić,  

stworzyli dla Was mądre prawa.  

Więc je na co dzień i od święta  

spróbujcie dobrze zapamiętać: 

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego, a szczególnie do zrobienia czegoś 

niedobrego. 

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi i mam prawo sam wybierać, z kim się będę 

bawić. 

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać, i każdego mogę zawsze na ratunek 

wzywać. 

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami, nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami. 

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania, mam też prawo do tajemnic i własnego 

zdania. 

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa, a gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa. 

Tak się tu w wiersze poukładały prawa dla dzieci na całym świecie, byście w potrzebie z nich 

korzystały najlepiej, jak umiecie.  

Dziecko – na podstawie wiersza i swoich doświadczeń mówi, do czego ma prawo. 

 

 



2. Rodzic/opiekun ogląda z dzieckiem poniższy obrazek przedstawiający dzieci z 

różnych stron świata. Rodzic/opiekun zachęca dziecko do opisania, co robią dzieci 

na obrazku, jak wyglądają. Mówi, z jakiego kraju (kontynentu) pochodzą.  

 

 

3. „My dzieci świata” - obejrzenie poniższego filmu oraz rozmowa na podstawie jego 

treści i obrazków w nim przedstawionych. 

https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0&feature=share&fbclid=IwAR0Cf15GozADviQUvm8

Wq-LlFphHhgYNY7Y9XE_tE8VMlzazNwDgCJ6YOr8 

Rodzic/opiekun wspólnie z dzieckiem oglądają film. Następnie rozmawiają na jego temat. 

 

4. „Jesteśmy dziećmi” – Śpiewające Brzdące. 

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ 

Rodzic/opiekun wspólnie z dzieckiem słuchają piosenki oraz wykonują do niej dowolny taniec. 

https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0&feature=share&fbclid=IwAR0Cf15GozADviQUvm8Wq-LlFphHhgYNY7Y9XE_tE8VMlzazNwDgCJ6YOr8
https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0&feature=share&fbclid=IwAR0Cf15GozADviQUvm8Wq-LlFphHhgYNY7Y9XE_tE8VMlzazNwDgCJ6YOr8
https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ


5. „Inni, a tacy sami” – słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Język migowy. 

Rodzic/opiekun zaprasza dziecko do wysłuchania opowiadania. Czytając opowiadanie, 

prezentuje ilustracje. 

 

       Od samego rana Ada przygotowywała się na spotkanie z nową koleżanką, Kasią. Okazało 

się, że tata Kasi jest bardzo zdolnym architektem i będzie pracował w tym samym biurze co 

tata Ady i Olka. Obie rodziny umówiły się w małej kawiarence w galerii, tuż obok bawialni dla 

dzieci. Ada bardzo lubiła poznawać nowe osoby i rozmawiać z nimi o tym, w co lubią się 

bawić. Tym razem Ada była szczególnie przejęta spotkaniem, bo dowiedziała się od rodziców, 

że Kasia nie słyszy.  

– Na żadne ucho? – dopytywała się Ada.  

– Ani troszeczkę? – Ani troszeczkę.  

– To jak my się będziemy bawić?  

– Jestem pewna, że znajdziecie na to sposób – uśmiechnęła się mama.  

Ada próbowała zatykać sobie uszy i prosiła Olka, żeby coś do niej mówił.  

– Mam fajną siostrę – powiedział Olek.  

– Co mówisz? – spytała Ada.  

– Moja siostra jest najlepszą siostrą na świecie!  

– Ecie-pecie? Nic nie rozumiem… Tej Kasi musi być bardzo trudno – stwierdziła Ada.  

W galerii panował gwar. Z głośników płynęła muzyka, w bawialni słychać było piski i śmiech 

rozbawionych dzieci. Obie rodziny przywitały się słowami „dzień dobry” i podały sobie ręce. 



Ada stanęła naprzeciwko Kasi i nie wiedziała, czy ma coś powiedzieć, czy nie. Przecież Kasia 

i tak nie usłyszy. Jednak dziewczynka uśmiechnęła się i rękami zrobiła przyjazny gest. Ada 

zrozumiała, że to jest powitanie, i odpowiedziała takim samym gestem. Potem Kasia 

wskazała bawialnię i dziewczynki pobiegły razem na zjeżdżalnię. Po chwili radośnie 

nurkowały w basenie z kolorowymi piłeczkami. Kasia układała z rąk różne znaki, a Ada 

próbowała odgadnąć ich znaczenie. Gdy chciała zająć się rysowaniem i kolorowaniem, Ada 

od razu zrozumiała, o co chodzi. Wspólnie narysowały słonia z wielkimi uszami, a na tych 

uszach namalowały wszystko, co symbolizuje dźwięki: ptaki, trąbkę, gitarę, śpiewającą panią, 

a nawet samolot odrzutowy. Potem bawiły się w teatrzyk dłoni i okazało się, że palcami 

można pokazać wiele rzeczy. Czasami Ada się myliła i nie potrafiła czegoś zrozumieć, ale to 

było bardzo zabawne. Jak wiele można powiedzieć, nie używając słów!  

Wieczorem Ada wciąż rozmyślała o Kasi i o tym, jak wspaniale się z nią bawiła. Tata 

powiedział córeczce, że osoby niesłyszące porozumiewają się językiem migowym.  

– Czy ja też mogę się nauczyć tego języka? – zapytała Ada.  

– Oczywiście. A teraz zgadnij, co chcę ci przekazać – tata przytulił Adę i pocałował ją w czoło. 

– Dobranoc i kocham cię! – zawołała Ada i odpowiedziała tym samym gestem.  

– Zrozumiałeś, tatusiu? Tata uśmiechnął się i pokiwał głową. Miłość nie potrzebuje słów. 

Rozmowa rodzica/opiekuna z dzieckiem na podstawie opowiadania i ilustracji.  

Pytania pomocnicze:  

− Jak nazywa się język, którym porozumiewa się Kasia?   

− Jakbyście się czuli, gdybyście nie słyszeli tego, co ktoś mówi?   

− Spróbujcie, jak Ada, zatkać uszy i sprawdzić, czy rozumiecie, co mówi kolega/koleżanka.  

 

Następnie rodzic/opiekun rozmawia z dzieckiem na temat tolerancji.  

Rodzic/opiekun pyta dziecko, czy wie, co oznacza słowo tolerancja.  

Wyjaśnia jego znaczenie, tłumacząc, że tolerancja polega na akceptowaniu inności jakiejś 

osoby: przyjmujemy ją taką, jaka jest, nawet jeśli ma inny kolor skóry, inaczej wygląda czy się 

ubiera inaczej niż my. Tak jak każdy kwiat jest inny, tak również każdy człowiek jest inny. 

Wtedy, gdy ludzie wzajemnie sobie pomagają, troszczą się o siebie i są dla siebie dobrzy, 

tworzą piękny bukiet kwiatów.  

Rodzic/opiekun prosi, aby dziecko kilkakrotnie powtórzyło słowo tolerancja – dzieląc je 

rytmicznie na sylaby. 

 

 

 

 



6. Zabawy sensoryczne z wodą i piaskiem.  

Pomoce: wiaderko, kubeczki, foremki, plastikowe przezroczyste butelki, łyżki, lejek, sitko, 

kawałki kolorowej krepiny.  

Rodzic/opiekun wspólnie z dzieckiem nalewają wodę do wiaderka. Następnie przelewają ją 

do kubeczka, z kubeczka do foremki lub do plastikowej przezroczystej butelki. Wykorzystują 

do tego łyżki, lejek i sitko. Zabarwiają wodę w butelce poprzez wrzucanie kawałków 

kolorowej krepiny. Obserwują zachodzące zjawiska. Wyrzucają odbarwioną krepę i robią 

dziurki w nakrętce od butelki. Wychodzą na dwór i rysują na chodniku wzory kolorową wodą 

z butelki. Zwilżają piasek, robią babki z mokrego piasku.  

7. Zabawa ze światłem i cieniem.  

Pomoce: lampka, mazak, ciemne kredki lub flamastry, arkusz papieru. 

Rodzic/opiekun umieszcza na ścianie arkusz papieru i włącza lampkę. Dziecko zajmuje 

miejsce przy ścianie tak, aby jego głowa znajdowała się na wysokości arkusza papieru. 

Rodzic/opiekun rysuje na papierze profil dziecka, wykorzystując cień rzucany dzięki lampce. 

Dziecko wraz z rodzicem/opiekunem zamalowują kontur profilu ciemnym kolorem oraz 

ozdabiają rysunek. 

8. Wysłuchanie wiersza Jadwigi Koczanowskiej „Przyjaciel”.  

„Przyjaciel” 

Nie musisz mieć przyjaciół stu,  

nie musisz mieć dziesięciu,  

wystarczy, byś jednego miał,   

a to już wielkie szczęście.   

Przyjaciel to jest taki ktoś,  

kto zawsze cię zrozumie,  

gdy dobrze jest – to cieszy się,  

gdy źle – pocieszyć umie.  

Przyjaciel to jest taki ktoś,  

kto nigdy nie zawiedzie,  

a poznasz go, bo z Tobą jest,  

gdy coś się nie powiedzie.  

Rodzic/opiekun czyta dziecku wiersz, następnie rozmawia z dzieckiem na temat jego treści.  

 

Pytania pomocnicze: 

− Ilu przyjaciół wystarczy mieć?  

− Kogo możemy nazwać przyjacielem?  

− Po czym można poznać przyjaciela? 



Propozycja 2. 

„Dzieci” 

W Afryce, w szkole, na lekcji  

śmiała się uczniów gromada,  

gdy im mówił mały Gwinejczyk,  

że gdzieś na świecie śnieg pada.  

A jego rówieśnik, Eskimos, też w szkole,  

w chłodnej Grenlandii, nie uwierzył,  

że są na świecie gorące pustynie i palmy.  

Afryki ani Grenlandii my także,  

jak dotąd, nie znamy,  

a jednak wierzymy w lodowce,  

w gorące pustynie, banany.  

I dzieciom z całego świata  

chcemy ręce uścisnąć mocno  

i wierzymy, że dzielni z nich ludzie,  

jak z nas samych wyrosną.  

Rodzic/opiekun czyta dziecku wiersz, następnie rozmawiają na temat jego treści.  

Pytania pomocnicze: 

− Z czego śmiały się dzieci w Afryce?  

− W co nie mogli uwierzyć Eskimosi?  

− Czego potrzebują wszystkie dzieci? (Bezpieczeństwa – życia w pokoju, być szczęśliwe, mieć 

kochających rodziców, cieszyć się i bawić, mieć przyjaciół...). 

9. Zabawa matematyczna „Gdzie jest ta zabawka?”. 

Pomoce: lalka, samochód.  

Rodzic/opiekun pokazuje dziecku zabawki, które będzie rozmieszczać w pokoju.  

Zadaniem dziecka jest odpowiedź na pytanie: Gdzie jest np. lalka, samochód? 

Rodzic/opiekun pilnuje, czy dziecko prawidłowo tworzy zdania, czy prawidłowo używa 

zwrotów określających położenie przedmiotów w przestrzeni (na, obok, za, przed). 

10. „Grupa przyjaciół” – wykonanie ludzików z rolek papieru toaletowego.  

Pomoce: rolki papieru toaletowego, kolorowy papier, krepina, nożyczki, klej, kredki 

Dziecko wykonuje ludziki: z rolek papieru toaletowego robi tułów, z papieru kolorowego – 

głowę, nogi i ręce, a z krepiny – włosy.  

 



 



 



 



 




